
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.10.2014 vo Vyšnom Orlíku 
 
 
Prítomní: dľa prezenčnej listiny 
 
Program: dľa pozvánky 
 
1.Návrhová komisia:   Ing. Ivan Hnat, Irena Čvaňová 
 
   Overovatelia zápisnice: Peter Karaman, Anna Štefanišinová 
 
Zahájenie zasadnutia: 
 
     Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom privítal prítomných 
poslancov, kontrolóra obce a zapisovateľku a oboznámil ich s programom jednania. 
 
2.Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 15.08.2014 
 
Bod 1 – v plnení 
 
3.Plnenie rozpočtu obce za I.-III.Q  
 
 
      S plnením rozpočtu za I.-III.Q/2014 informoval kontrolór obce Ing. Andrej Miškiv-Pavlík, 
ktorý povedal, že prijmy vlastné sú plnene na 71,32% a výdavky vlastne sú plnené na 63,63%. 
Prijmy poskytované zo štátného rozpočtu sú plnene na 50,58% a následne výdavky  sú 
plnené na 38,35%. Celkové čerpanie rozpočtu je súčasťou zápisnice. 
 
4.Úprava rozpočtu obce na rok 2014 
 
      Starosta obce predložil na schválenie 1. Úpravu rozpočtu na rok 2014, podľa skutonosti 
upravuje prijmy zo štátného rozpočtu (111) ato v položkách na účebné pomôcky HN pre MŠ 
a ZŠ podľa počtu žiakov o – 33,40€, v položke voľby 2014 navyšuje o 3076,40€ a v položke 
dopravne HN ZŠ ponižuje o -36,60€. Celkovo sa prijmy navýšia o 3006,40€. Vo vydajovej časti 
upravuje rozpočet medzi položkami Regob, ďalej čerpanie Voľby 2014 , poniženie a zvýšenie 
na položkách ZŠ, MŠ , poniženie na položke účebné pomôcky HN MŠ a ZŠ, nevyčerpané fin. 
prostriedky na dopravné HN ZŠ boli vrátene do štátnej pokladne. Rozpočet po úprave 111 
bude prijmy aj vydavky 56993,02€. 
     Ďalej podal informáciu o úprave vlastných príjmoch a výdavkov(41). Vlastné prijmy boli 
navýšené o 510,00€ a čo sa týka výdavkov OcÚ tie boli uprave medzi položkami o -918,00€, 
    Na položkach PO o +308,00€, na položkách obecného lesa o – 180,00€, na položke MK + 
o 180,00€ , na položke nákup smetných nádob + o 130,00€, na položkách MOS + o 233,00€, 
na položkách TJ + o 315,00€, na položke Bibliobus + o 27,00€, na položke udržba MR – 
o 400,00€, na položke MŠ – o 275,00€, na položke ZŠ – o 100,00€ , na položke ŠKD – 
o 60,00€, na položke ŠJ – o 600,00€ a kapitalové vydavky upravene na + 1850,00€, nakoľko 



sme nepočítali s vydavkami na Projektovú dokumentáciu a žiadosť na rekonštrukciu 
Kulturného domu. Celková úprava prijmov a vydavkov +510,00€. Prijmy po úprave činia  
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131772,00€ a  vydavky po úprave  131572,00€. Doklady k úprave rozpočtu sú súčasťou 
zápisnice.  
      Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce č.1. 
      Zároveň kladné stanovisko k úprave rozpočtu dáva aj kontrolór obce Ing. Andrej Miškiv-
Pavlík. 
 
5.Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014-„Stavebná     
úprava Kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík“  odoslana na Environmentálny fond- 
výstavba plynovej kotolne na ústredné kurenie  - podanie informácie.   
 
   Starosta obce informoval prítomných poslancov o podanej žiadosti na pridelenie 
finančných prostriedkov na 1. Etapu rekonštrukcie Kultúrno správnej budovy. Na základe 
projektovej dokumentácie by sa mala urobiť výmena okien v časti, kde sa nachádzajú 
kancelárie OcÚ, urobiť kúrenie, zateplenie strechy na celom kultúrnom dome, výmena 
vchodových dveri. Celkova rekonštrukcia I. etapy by mala stať 162563,18€ s 5% 
spoluúčťasťou obce. Za vyhotovenie projektovej dokumentácie nám bolo firmou LAKATA 
s.r.o Bardejov fakturovaná čiastka 6000,00€ a za podanie žiadosti firma RamontBuilding s.r.o 
Prešov fakturovala čiastku 900,00€.  
    V druhej etape by mala prebehnuť vystavba kotolne v hodnote 36401,03€. Na budúci rok 
je potrebne dať novú žiadosť na III.etapu na  zateplenie a výmena okien saly, a zhotovenie 
prístrešku na vchode do saly.III. etapa by mala hodnotu 147835,98€. Naša spoluúčasť bude 
taktiež 5%. Ak bude naša žiadosť schválena a isté pridelenie finančných prostriedkov, 
výberové konanie zvolá už nové zastupiteľstvo.  
 
6.Vyradenie majetku obce 
 
      Starosta predložil návrh na vyradenie poškodeného a zničeného majetku obce a majetku 
MŠ. Vyradenie majetku OcÚ sa týka DHM od 0,03-16,60€ v hodnote 109,11€, DHM od 16,60-
995,85€ v hodnote 713,14€, prístroje a zvlaštné zariadenia v hodnote 687,96€ a nádoby na 
sklo v hodnote 863,04€. Celková hodnota vyradeného majetku obce je 2373,25€. Vyradenie 
majetku MŠ DHM od 3,32-16,60€ v hodnote 128,27€ a DHM od 16,60-995,85€ v hodnote 
396,09€ - celkom 524,36€. Celková hodnota vyradeného majetku OcÚ a MŠ je 2897,61€.  
Starosta predložil vykonanú aj inventarizáciu knih v knižnici, ktorú vykonala prijata 
pracovnička Ing. Margita Džupinová, ktorá zaevidovala nadobudnuté knihy do inventury 
knižnice a zároveň predložila zoznám knih na vyradenie v počte 81 ks a v hodnote 120,27€, 
ktorý je súčasťou zápisnice. Knižnica ku dnešnému dňu eviduje 1380 kníh v celkovej hodnote 
1229,37€. Knihy sú vedené v evidencii Podduklianskej knižnice vo Svidníku. 
     Zároveň dal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a zaväzkov, rozdielu 
majetku a zaväzkov v roku 2014 ku dňu 30.11.2014 pre OcÚ, MŠ, ZŠ, ŠJ.  
    Poslanci schválili vyradenie majetku OcÚ a MŠ. 
 
 



 
7.Rôzne (voľby do orgánov samosprávy obci – kandidáti na starostu a poslancov do 
obecného zastupiteľstva, výberové konanie na riaditeľa ZŠ, informácia o skolaudovaní 
multifunkčného ihriska –podanie informácie. 
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   - Starosta obce informoval o nadchadzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obce, ktoré 
sa budú konať 15.11.2014. Na starostu obce kandiduje Mgr. Ján Džupin (nezavisly kandidát) 
a p. Róbert Keselica (nezavislý kandidát) a na poslancov kandiduje 19 občanov. Z toho je 17  
nezavislých kandidátov, 1 kandiduje za stranu SMER sociálna demokrácia a 1 za KSS. Vo 
voľbách bude pracovať 5-členná komisia  v zložení Mária Kaliňaková-predseda, Ľubica  
Kseničová, Ing. Mgr.- podpredseda, Ing. Michal Džupin- člen, Milan Kravčuk –člen a Mária 
Zavodová- člen a zapisovateľka Ľubomíra Baranová. Predvolebný miting oznámili obci Mgr. 
Ján Džupin na 08.11.2014 o 16,00 hod. a p. Róbert Keselica na 09.11.2014 o 15,00 hod. 
 
 
-Starosta ďalej informoval o výberovom konaní na riaditeľku ZŠ v obci, ktoré sa robí každých 
5 rokov.. Termín a doručenie prihlášok na výberové konanie bol zverejnený v novinách Dukla 
a Podduklianské noviny. V termíne do 27.10.2014 sa do výberového konania  prihlásila p. 
Mgr. Jana Červeňaková a p. Mgr. Slavomír Derco. Dňa 28.10.2014 si zapečatené obálky 
prevzala predsedkyňa Rady školy p. Bc. Milana Gibová. Členkou  rady bola za obec aj 
poslankyňa p. Irena Čvaňová, ktorá hneď informovala, že účasť na zasadnutí bola 100%. Po 
rozbalení obálok, boli spisy, ktoré bolo možne ešte doplniť. Pozvánkou boli účastnici 
výberového konania pozvaní. Výberové konanie sa konalo 06.11.2014 na obecnom úrade 
v obci. Podmienky výberového konania splnila p. Mgr.Jana Červeňaková, ktorá sa aj stala 
novou riaditeľkou ZŠ na obdobie 5-tich rokov. Nástup do funkcie nového riaditeľa školy je 
01.12.2014. 
 
-Starosta podal informáciu o skolaudovaní viacúčeloveho ihriska postaveného na parcele 
č.219/5 Za vyhotovenie kolaudačného rozhodnutia sme na dohodu o vykonaní prác zaplatili 
p. Pavelovi Hanakovi 157,00€ (hruba mzda). Celková hodnota viacúčelového ihriska je 
56 349,28 € a bude zaradené do majetku obce. 
 
-Starosta informoval o zameraní prciel č.  ktoré sa nachádzajú od p Jozefa pavlika až po 
Michala Jackanina a p. č  od p. Želizňaka po parcelu p. Kriška popri rieke Ondave. Jedná sa 
o tieto parcely: 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 208, 224, 229, 230, 236, 237 a 247. 
 Za zameranie bude obec platiť 630,00 €. 
 
 
8.Diskusia: 
   
   V diskusii vystúpila p. poslankyňa Štefanišinová, ktorá sa informovala o zostatku úveru na 
Dome smútku a ako prebehol súdný spor s p. Máriou Gibovou o p.č. 421/1 
   Starosta odpovedal, že úver na Dom smútku k 31.10.2014 čini čiastku 37 260,27€, čo sa 
týka sporu s p. Máriou Gibovou o p.č.421/1 ten obec na súde vyhrala. Dňa 30.07.2014 obec 
obdržala aj Rozsudok v mene Slovenskej republiky v ktorom rozhodol, že žalobca obec Vyšný 



Orlík je vylučným vlastníkom parcely registra C KN č.421/1- zastavané plochy a nadvoria vo 
výmere 363 m2, zapísanej na liste vlastnístva č.117 katastralné územie Vyšný Orlík. Žalovaná 
p. Mária Gibová je povinná zaplatiť žalobcovi obci Vyšný Orlík trovy konania v sume 925,50 €. 
Avšak p. Mária Gibová sa voči rozsudku odvolala na Krajský súd Prešov. Výsledok doposiaľ 
ešte známy nieje. Starosta povedal, že obec dala už nebohému p. Gibovi ako zamenu asi cca 
11 arov pozemku nachadzajuceho sa nad jeho zahradou pri rodinnom dome, ktoré on 
previedol na dcéru Milanu. 
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9.Schválenie uznesenia 
 
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítal prítomným poslancov Ing. Ivan 
Hnat, ktoré poslanci schválili. 
 
 
10.Záver 
 
    Na záver sa starosta poďakoval prítomným za úšasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
Zapísala: Ľubomíra Baranová                          overovatelia zápisnice: 
                                                                     

Peter Karaman............................................... 
                                                                               Anna Štefanišinová........................................ 
 
 


